
  

විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදල 

 

 

  

විල්විද්යා විශ්රාම වැලුප් අරමුද්ැසහාැනම්ැකිරීම ව 

ලේකම්, 

විශ්ටවිදයාල රතිපඳාදන ලක ිෂන්  භාාට 

 

1) සාම වාජිකයාගේැග ොරතුරු 

1. භාම වාජිකයාලේ භම්පූර්ණ නම ව : ...................................................................................................... 

2. භ්ථීු ලිපිනය:   ............................................................................................................................. 

3. මර්ථභාධක මුදදේ මංකය: ........................................................................................................... 

4. තනතුරු නාම වය: ............................................................................................................................ 

5. විශ්ටවිදයාලය ලඋ  සභභ් මධයාඳන තයතනලන නම ව : ..................................................................... 

ැ1978ැඅංකැ16ැද්රණැවි්ලවිද්යාැඳනග9ැ92අ)අවැල්තිය යැයේග9ැනම්ැකිරීම ව 

 

 

 

සම්පුර්ණැනම ව සහැලිපිනය ජාය කැහුඳුනුම්ඳ9ැ

අංකයැ 
ඥාය ැ

සම්බතිධය 
ගකොේස 

% 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

............. .......................................... 

භාම වාජිකයාලේ මත්භන 

1 Form No.UGC/Pension/Nomination 



  

විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදල 

 

ඉඋත නම ව භඋ්  ම වම ව ලම වහි ඉඋත ටගුලටහි  නම් භඋ්  තුනුත්තා /තුනුත්ත් .....................(භංඛ්යාට 

මකුලු් ) ම වලේ විශ්ටවිදයාල විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදලල්  ම වග ලිවිය තතු දදල ම වාලේ ම වුණලය්  ඳසු 

ලබාිුනීම ව ග හිිෂකම ව ඇතිප තුනුත්තා/ තුනුත්ත්  ටශලය්  ලම වයි්  නම් කුිෂ.  

තටද නම් කිරීම් ටලග මදාළ රීතිප භම්බ් ධලය්  මීග මදණා ඇතිප ම වාර්ලි ඳලේශද ම වා විසි්  කියටා ලත්රුම් 

ලින  ඳඋත භාක්ෂිකරුට්  ඉදිරිපිග 20....../....../.... දින .................................................................... දී 

මත්භ්  කුන ලදි. 

 

       .................................................. 

  

 

...........................................................    ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ව ආය නැප්රධාියයාගේැසහය කය 
 

 

විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදලේ මංකය.........................ටන .......................................................................................... 

ම වයා/ම වඋත්ිෂය/ලම වනවිය ලම වම ව තයතනලන ලභේටා නිතක්තිපකයකු බටත්, ඉඋත දුක්ලටන නම් කිරීම ව/නම් කිරීම් එකී 

ලභේටා නිතක්තිපකයා විසි්  කුන ලද බටත්, ඉඋත දක්ටා ඇතිප විභ්තු භතය උා නිටුුදි බටත් ලම වයි්  භඋතිපක 

කුිෂ. 

 

...........................................................    ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භාම වාජිකයාලේ මත්භන 

විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදල 

ියැමුද්රාලැ ුය යැතුතුය. 

ලේඛ්කාධිකාරි 
 

 
නම ව:........................................................... 

ජාතිපක උුඳුනුම්ඳත් මංකය:  ......................... 

 

 

තයතන රධානියා 

 

 

නම ව:........................................................... 

ජාතිපක උුඳුනුම්ඳත් මංකය:  ......................... 

 

 

1 ටන භාක්ෂිකරුලේ මත්භන 

ලදඳාර්තලම්් තු/ශාඛ්ා රධානියා 

(නිල දද්රාට තුය ය තතුය) 

 

 

නම ව....................................................................... 

ජාතිපක උුඳුනුම්ඳත් මංකය...................................... 

ඳදවිනාම වය............................................................. 

විශ්ටවිදයාල මර්ථභාධක මුදදේ මංකය.................. 

 

 

 

2 ටන භාක්ෂිකරුලේ මත්භන  

විශ්ටවිදයාල විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදලේ භාම වාජිකලයක්  
 

 නම ව....................................................................... 

ජාතිපක උුඳුනුම්ඳත් මංකය...................................... 

ඳදවිනාම වය............................................................. 

විශ්ටවිදයාල මර්ථභාධක මුදදේ මංකය.................. 

 

 

2 Form No.UGC/Pension/Nomination 



  

විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදල 

 

 

  විල්විද්යාැවිශ්රාම වැලුප්ැඅරමුද් 

ද්ායකයාැවිසිතිැ බාැ් ැතුතුය 

වි්ලවිද්යාැවිශ්රාම වැලුප්ැඅරමුද්ැසහාැනම්ැකිරීම වැපිබබැම වාර්ග්ෝඳගේැසහැරීය  

1) නම් කිරීම වක් සිදු කිරීම වග මල අක්නා කුන යම් දායකයකු විසි් - 

(ම) ඔහු විටාඋක තුනුත්ලතකු නම්, ඔහුලේ කලත්රයා ලඋ  දරුට්  එක්ට ලඋ  ලට්  ලට් ට නම් කුනු 

ලුය ය තතු ය; 

(ත) ඔහු මවිටාඋක තුනුත්ලතකු නම්, ලටනත් යම් තුනුත්ලතකු නම් කුනු ලුය ය තතුය. 

2) කිසිදු නම් කිරීම වක් සිදු කිරීම වග මල අක්නා ලන කුන යම් දායකයකු, නම් කිරීම වක් ලන ම වුතිප බටග නම්  

කිරීලම් ලුයිභ්තුලේ නිශ්චිතට භඋ්  කුිෂ්   භ්ටකීය මදඋභ රකාශ කළ තතුය. 

3) නම් කිරීම වක් සිදු කුනු ලබන දායකයා ිෂය යාම වග ලඳුාතුට මටභ්ථාලට චිත ඳරිදි, එම ව නම් කිරීම ව භකභ් 

කු ලක ිෂන්  භාාලේ ලේකම්ටුයා ලටත ලඋ  මදාල සභභ් මධයාඳන තයතනලන රධානියා ලටත ාාුදී 

ඇත්නම් ිෂභ එටුනි නම් කිරීම වක් ටලංගු ලඋ  නීතිපලය්  බලාත්ම වක ලන ට් ල් ය. 

4) භෑම ව නම් කිරීලම් තකෘතිප ඳත්රයක් ම ව, ලක ිෂන්  භාාලේ ලඋ  සභභ් මධයාඳන තයතනලන දායකයා 

ලභේටලන නිතක්තට සිටින මංශලන ලඋ  ශාඛ්ාලේ රධානියා ඉදිරිපිග දී භඋ එම ව දායකයාලේ මත්භනග භාක්ෂි 

දුනු ලබන තටත් දායකයකු ඉදිරිපිග දී මත්භ්  කුනු ලුය ය තතුය. 

5) යම් තුනුත්ලතකුග මත්භ්  කිරීම වග ලන උුකි ටන මටභ්ථාටක දී, ඔහුලේ මත්භන ලටනුටග ලක ිෂන්  

භාාලේ ලඋ  සභභ් මධයාඳන තයතනලන දායකයා ලභේටලන නිතක්තට සිටින මංශලන ලඋ  ශාඛ්ාලේ 

රධානියා ඉදිරිපිග දී භ්ටකීය ටම් ම වඋඳග ඇිලලි භලකුණ තුය ය තතු මතු එම ව ම වඋඳග ඇිලලි භලකුණ එම ව 

නම් කිරීම ව සිදු කුනු ලබන තුනුත්තාලේ ම වඋඳග ඇිලලි භලකුණ බටග තටත් දායකයකු විසි්  එම ව නම් 

කිරිලම් ඳත්රලන  භඋතිපක කුනු ලුය ය තතු ය. 

6) කිසිදු දායකයකුලේ නම් කල තුනුත්තකු, දායකයකුලේ මත්භන ලඋ  ම වඋඳග ඇඟලි භලකුණ භඋා 

භාක්ෂි දුරීම ව ලඋ  භඋතිපක කිරීම ව භඋා සුදුභභ්කු ලන විය තතුය. 

7) එක් තුනුත්ලතකුග ටුඩි තුනුත්ත්  ිණනක් නම් කු ඇතිප මටභ්ථාටක දී, මදාල රතිපලාා නම් කළ 

තුනුත්ත්  මතු ලබදනු ලුය ය තතු මනුඳාතය නම් කිරීම ව කුනු ලබන දායකයා විසි්  නම් කිරීලම් 

තකෘතිප ඳත්රලන නිශ්චිතට දක්ටනු ලුය ය තතුය. 

8) යම් දායකයකු විසි්  සිදු කුන ලද යම්  නම් කිරීම වක එක් නම් කළ තුනුත්ලතකුග ටඩා නම් කු ඇතිප භඋ 

නම් කළ තුනුත්ත්  භඋා ලිවිය තතු ලක ගභ් පිළිබ කිසිදු විධානයක් ලබා දී ලන ම වුතිප මටභ්ථාටකදී, 

ලිටනු ලබන රතිපලාා භම වාන ලක ගභ් ටලි්  එම ව නම් කළ තුනුත්ත්  මතු ලබදනු ලුලේ. 

 

 

3 Form No.UGC/Pension/Nomination 



  

විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදල 

9) (1.) ඳඋත භඋ්  මටභ්ථා ටලදී නම් කිරීම වක් ටලංගු ලන ටන ලලභ භලකනු ලුලේ.  එනම් - 

(ම)    නම් කළ තුනුත්තා ිෂය යෑම ව; 

(ත)  නම් කළ තුනුත්ත්  එක් මයකුග ටුඩි රම වාණයක් සිටින මටභ්ථාටක දී, නම් කිරීම ව කුන 

ලද දායකයාලේ ජීවිත කාලය තුළ දී එම ව එක් නම් කළ තුනුත්තකු ිෂයයන මටභථ්ාටක දී; 

ලඋ  

(ඇ)  දායකයකු විටාඋ වීම වග ලඳුාතුට දායකයා විසි්  නම් කිරීම වක් සිදුකු, ඉ් ඳසු ට එම ව 

දායකයා විටාඋ ටන මටභ්ථාටක දී, 

(2.)  යම් දායකයකු විසි්  සිදු කුන ලද නම් කිරීම වක් ටලංගු ලන ටන ලලභ භලකනු ලබන 

මටභ්ථාටක දී, එම ව දායකයා විසි්  මලුත් නම් කිරීම වක් ඉදිරිඳත් කුනු ලුය ය තතුය. 

10) (1.)       මුදදලේ දායකයකු නම් කළ තුනුත්ලතකු - 

(ම) එම ව දායකයා විසි්  මුදදලග දායක දදේ ලිටනු ලබන කාල සීම වාට තුළ දී එම ව නම් කිරීම ව 

සිදු කු ඇත්නම් ඳම වණක් ; භඋ 

(ත) එම ව දායකයාලේ ම වුණි්  ඳසුට ඳම වණක්; 

මුදදලි්  ලිවීම් ලබා ිුනීම ව භදඋා හිිෂකම් ලබ් ල් ය. 

(2.)    දායකයකු ිෂය යන මටභ්ථාලේ දී යම් නම් කළ තුනුත්ලතකු බාලටයභ් කරුටකු ටන විගක, එම ව 

නම් කළ තුනුත්තාග මුදදලි්  ලිවිය තතු ලිවීම්, 

(ම)    එම ව ිෂය ගිය දායකයාලේ බූදලය භම්බ් ධලය්  බූදේ නඩුටක් ලන ඳටතී නම්, එම ව නම් කළ 

තුනුත්තාලේ නම වග ුජය මනුම වත බුංකුටක ඳනලත් විධිවිධාන ටලග යගත්ට එම ව දදේ 

තු් ඳත් කුනු  ලුලේ.  

ලඋ  

(ත)  ිෂය ගිය දායකයා ලේ බූදලය භම්බ් ධලය්  බූදේ නඩුටක් විාාි ලටිෂ්  ඳටතිපන 

මටභ්ථාටක දී, මධිකුණය විසි්  තඥා කුනු ලබන තකාුයග එම ව දදේ තු් ඳත් කුනු 

ලුලේ. 

11)    දායකයාලේ ම වුණය සිදුටන මටභ්ථාලේ දී, ටලංගු නම් කිරීම වක් බලාත්ම වකට ලන ඳටතී නම් 

නුතලඋ ත් මටභ්ථාලට චිත ඳරිදි නම් කළ තුනුත්තා ලඋ  නම් කළ තුනුත්ත්  ිෂයලි භ් ඇතිප 

මටභ්ථාටකදී, මදාළ ලිවීම් එම ව ිෂය ගිය දායකයාලේ නනතිපක සරුම වක්කරුට්  ලටත ලිටනු 

ලුලේ.  

12)    මවිටාඋක ලඋ  ලභේටා කාලය මවුරුදු 20 භම්පූර්ණ ලන කළ දායකයකු ිෂය ගිය ලඋ ත් ඔහුලේ විශ්රාම ව 

ටුප් අ ගිණුලම වහි බුුග ඇතිප දායක දදේ උා ලඳ ළිය නිතයානුකල සරුම වකරුට් ග තඳසු ලිටනු 

ලබන මටභ්ථාටක දී ඳම වණක් විශ්රාම ව ටුප් අ මුදදේ භඋා කුනු ලබන නම් කිරීම ව ලය දා ිනු ලුලේ. 
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